Ajuntament d’Agramunt

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 29
TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL
Article 1r.- Fonament i naturalesa.
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.s) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, de conformitat amb el que disposen els
articles 15 a 19 d’aquest text legal, l’Ajuntament estableix la taxa per la prestació de serveis municipals en
relació a l’activitat de deixalleria, que es regirà per la present Ordenança.
Article 2n.- Fet imposable.
Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la utilització de la deixalleria municipal per dipositar de forma
selectiva els residus municipals.
Article 3r.- Subjectes passius.
Són subjectes passius contribuents de la taxa les persones físiques o jurídiques,(comerços, serveis petites
industries) i les entitats a què es refereix l'article 35 de la Llei General Tributària, que utilitzin la deixalleria
aportant residus admesos i en les quantitats màximes assenyalades en l’art.5è.
Article 4t.- Beneficis fiscals.
No es concediran bonificacions en aquesta taxa.
Article 5è.- Quota tributària
Les tarifes a aplicar són les següents:
pneumàtics i productes de cautxús
per runes netes
per runes brutes

0,35 € / Kg
16,10€ / tona
46,40 € / tona

Article 6è.- Acreditament.
Les tarifes d’utilització de la deixalleria municipal s’acreditaran a l’entrada de la instal·lació municipal i els
gestors del servei hauran de lliurar el document acreditatiu del pagament realitzat.
Article 7è.- Infraccions i sancions.
En tot allò relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries i de les sancions que els corresponguin en cada cas,
hom s’ajustarà a la Llei general tributària.
Disposició addicional.Les modificacions produïdes per la Llei de pressupostos generals de l'Estat o altra norma de rang legal que
afectin a qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació automàtica dins de l'àmbit d'aquesta Ordenança.
Disposició Final.Aquesta ordenança fiscal s’ha modificat per l’Ajuntament Ple en sessió celebrada en data 9 de novembre de
2017 i publicada la seva aprovació definitiva en el BOP núm. 248 de data 29 de desembre de 2017 i entra en
vigor el dia 1 de gener de 2018 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la seva modificació i derogació.
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